
EEN WEGTRACÉ DOOR HET MOERAS
NAAR CORONIE.
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Onder het hoofd „56 dagen in het bosch" geeft „de
West" van 18 November 1921 een uitvoerige beschrijving
van de wederwaardigheden der te Paramaribo terugge-
komen militaire expeditie, wier vredelievende en nuttige
taak was het ongeveer 35 jaar geleden door den land-
meter Loth gekapte en in kaart gebrachte tracé van
Coronie naar den mond der Coppename opnieuw open te
kappen.

Het troepje ter sterkte van 1 sergeant, 12 man en 1
ziekenoppasser stond onder leiding van luitenant Gits en
was vergezeld van een topograaf. Het tracé Loth loopt
over een hooge zand-schelprits, die het verlengde in ooste-
lijke richting is van de rits, waarop Coronie in lange lijn
gevestigd is.

De openkapping had tot doel een onderzoek in te stel-
len naar den huidigen toestand van dit ± 35 K.M. lange
ritsdeel met het oog op den aanleg van een weg daar-
over, die de vestiging Coronie uit haar isolement moet
opheffen en haar via den Coppename-Saramaccamond
een beteren uitweg naar zee moet verschaffen dan nu
middels een voortdurend aanslibbend kanaal met een
modderbank ervoor bestaat. Daarbij wordt gerekend op
vestiging langs dien weg.

In aansluiting met het wegenplan-Witteveen vormt die
weg een schakel in de toekomstige overland-verbinding
Paramaribo-Coronie met veerdiensten op de overgangen
van de Coppename en de Saramacca.
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642 EEN WEGTRACÉ DOOR HET MOERAS

De expeditie is niet gelukkig geweest; Coronie is niet
bereikt.

De rits is niet in den toestand van 35 jaar geleden ge-
bleven. Van de talrijke breuken, die toen volgens het
kaartje van Loth reeds bestonden, zijn vele door het
zich ruimte zoekende water tot breede zwampen gewor-
den, op gelijk grondpeil als het aangrenzende zwampland.

Op een gegeven oogenblik heeft de expeditie van uit
zoo'n coupure de rits niet kunnen terugvinden en werd
besloten in noordelijke richting een uitweg naar de kust te
zoeken om langs het strand Coronie te bereiken.

Ook daarin is men niet geslaagd; men zat in het water
en bleef er in.

Meende men volgens de kaart ± 4 K.M. van zee te
zijn, na meer dan 6 K.M. in noordelijke richting een pas-
sage door het moeras te hebben gebaand, was nog niets
van de kust te bespeuren. Daar de mondvoorraad nog
slechts uit 1 dag noodrantsoen bestond, werd toen be-
sloten tot den terugtocht, waarvoor de volgende morgen
moest worden afgewacht, daar de nacht begon in te val-
len.

Men was dus verplicht in het moeras te overnachten,
waartoe de hangmatten even boven het water in boo-
men werden gehangen.

Men leze het goed geschreven stukje proza van den
oud-gouverneur Staal „Door de modder naar Coronie",
voorkomende in de Jan. '22 aflevering van dit tijdschrift
om te begrijpen, welk een allerellendigste nacht 't moet
zijn geweest vanwege de millioenen muskieten, waartegen
geen muskietennet afdoende beschutting bood. De moei-
lijke terugtocht is goed verloopen.

Hoewel er eenige koortsgevallen waren, is de gezond-
heidtoestand der expeditie, de omstandigheden in aan-
merking genomen, voortdurend naar wensch gebleven en
de stemming opgewekt, al heeft de ten slotte ondervon-
den tegenspoed begrijpelijkerwijs dan even in neerslaande
richting op de stemming gewerkt.

Moge het doel niet bereikt zijn, hulde aan het kranige
troepje, dat met zooveel opgewektheid gedurende bijna
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twee maanden een niet te benijden leven in het kust-
bosch van Suriname heeft geleid.

Omtrent de feitelijke reden van de mislukking is men
voorloopig in het onzekere.

Een persbericht meldde, dat de afgelegde afstand wel,
doch de richting niet was opgenomen.

Ware een nieuwe opname rationeel geweest, bij het
overtrekken van breede coupures had men toch de bous-
sole om de richting volgens tracékaart uit te zetten.

Het kan zijn, dat men na de een of andere zwamp, die
de rits onderbreekt, op een andere terecht gekomen is en
die gevolgd heeft tot waar deze wellicht dood loopt; ook,
dat men zoo'n breede coupure moest doorwaden, dat
men van de wijs is geraakt en ook, dat men van meet af
een verkeerde rits is opgegaan en gevolgd heeft; de ritsen
loopen vrijwel evenwijdig. Het is volstrekt niet uitgeslo-
ten, dat ook op andere ritsen in die streek lemmetjes- en
oranjeboomen voorkomen, zooals Loth op zijn tracékaart
aangaf en die nu volgens de berichten heeten te zijn terug-
gevonden.

Later zal zich dat wel ophelderen. Er is sprake van een
tweede expeditie, waarvoor men terecht het groote droge
seizoen wil afwachten. Men beginne dan van uit Coronie,
waar men in ieder geval de zekerheid heeft op de juiste
rits te zijn.

Ik herinner mij, dat de heer Polak van den topogra-
phischen dienst in 1919 ernstig waarschuwde tegen het
openleggen van dit tracé van af den Coppename-oever,
omdat het vandaar af bezwaren zou opleveren om vast
te stellen of men de goede rits nam. Het openkappen is
toen dan ook door een ploeg van 13 Coronianen van uit
Ingikondré, het oosteinde van Coronie, begonnen, waar
het Loth-tracé aanvangt.

De heer Staal beschrijft in zijn reeds genoemd artikel,
hoe het dat troepje vergaan is. Het is niet geslaagd den
Coppenamemond via de rits te bereiken. Toen zich de
omstandigheden voordeden, die tot opgeven noopten,
zijn ze noordwaarts door het moeras naar de zeekust
doorgebroken. Ook deze mannen hadden geen mondkost
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meer. Ik denk, dat ze niet daarheen verdwaald zijn,
maar doelbewustjiaar de kust zijn getrokken instede van
terug te keeren. Ze wisten, dat de gouverneur en gezel-
schap, o. w. de heer Kasteleijn en schrijver dezes, 's mor-
gens op den 26en Mei 1919 per barkas aan de Coppename-
punt zouden komen om den tocht door het tracé aan te
vangen en ook, dat er voor hen geen kans bestond op dien
datum door het tracé op de aangewezen plaats te zijn.

Het geluk heeft hun en ons in zooverre gediend, dat ze
aan de kust door een visschersvaartuig zijn opgepikt, dat
hen tijdig genoeg heeft afgezet op een plaats, waar ze
bij het invaren der Coppename van uit onze barkas
moesten worden opgemerkt.

Zoo werd dadelijk zekerheid verkregen, dat en waarom
de voorgenomen tocht Coppenamepunt—Coronie over
land niet kon doorgaan. Met de mannen in onze vlet op
sleeptouw werd toen naar Paramaribo teruggekeerd om
per zeestoomer naar Coronie te gaan. Zie daarvoor de
beschrijving van den heer Staal.

De ervaringen der Coroniemannen onwillekeurig met
die van de expeditie Gits vergelijkende, trof mij:

dat de Coronianen in weinige dagen van uit Coronie
een doortocht hebben gemaakt over naar schatting ruim
$ deel van het geheele traject en verder door het moeras
naar de kust en dat de expeditie Gits van af de Coppe-
name voor een in totaal ongeveer dubbelen afstand 56
dagen minus de rustdagen enz. zeg 45 dagen noodig had;

dat beide groepen het op bepaalde punten hebben op-
gegeven.

Voor het eerste vond ik de volgende verklaring:
De militairen, wien het aan routine in dit soort werk

ten eenenmale ontbrak, zullen tot taak hebben gehad
een strook van zekere breedte grondig van de begroeiing
te zuiveren, hetgeen veel tijd vorderde, terwijl de met
boschwerk vertrouwde Coronianen slechts een doortocht
zonder meer behoefden te banen, waarmee ze vlug op-
schoten. Ze zouden het veel verder hebben kunnen
brengen, als ze op de eerste kilometers niet te veel tijd
hadden verknoeid met het leggen van boomstambrug-
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getjes op moeilijke plaatsen om het gezelschap den tocht
wat te vergemakkelijken.

Toen zwamp na zwamp volgde, hebben ze dit overigens
onnutte werk moeten opgeven. Dit goed bedoelde werk
werd door de rijzing, daling en druk van het water spoedig
uiteen geslagen.

Wat het tweede aangaat, als de militairen op de juiste
rits zijn geweest, zou niet zonder grond de onderstelling
geopperd kunnen worden, dat dezelfde tot zwamp ge-
worden coupure, die dan van zeer groote breedte moet
zijn, beide groepen van de wijs heeft gebracht en tot op-
geven heeft genoopt.

Het blijft dan vreemd, dat de expeditie Gits zoo ver
van de kust was.

Toen wij in ' 19 in plaats van den 26en Mei over land op
den 28en over zee in Coronie aankwamen, bleek ons, dat
zich daar intusschen zekere onrust van de gemoederen
had meester gemaakt. Het had aan gelegenheid ontbro-
ken, tijdig bericht naar het geïsoleerde Coronie te zen-
den hoe de vork in den steel zat en zoo had men daar een
paar dagen in onzekerheid verkeerd.

Van de eigen menschen, de kappers, had men niets
meer gehoord en ons gezelschap, waarmede zij zouden
terugkomen, was van de landzijde niet komen opdagen.
De 68 jarige inwoner van Coronie, de heer Bakker, be-
sloot den 27en met een aantal mannen het tracé in te
trekken om den gouverneur c.s. te gemoet te gaan, zoo
noodig assistentie te verleen en.

Die dag ging voorbij. Het verwachte gezelschap was
niet gekomen en de brigade Bakker niet teruggekeerd.

Onze aankomst over zee op den 28en met de kappers
bij ons bracht de opheldering.

Het was groote regentijd. Met de bevinding der ex-
peditie Gits in een gunstiger seizoen voor oogen kan men
zich een denkbeeld vormen, hoe het in Mei '19 op dat
tracé met het water gesteld was.

De mededeelingen der kappers beloofden ons toen wel
niet veel goeds, maar nu er gelegenheid bestond althans
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een deel van het tracé te zien, besloten de heer Kaste-
leijn en schrijver dezes eens poolshoogte te nemen.

Den 29en Mei togen wij vroeg in den morgen op weg.
Een Ford bracht ons van de woning van den districts-
commissaris tot Ingikondré, vanwaar wij, vergezeld van
eenige Coronianen, die de openkapping hadden meege-
maakt, het tracé introkken.

Het bleek ons, dat de meer dan 20 K.M. lange Coronie-
vestiging hier geen geschikte voorwaarden meer gevon-
den had voor een verlengstuk. De rits bleek hier heel
smal en al dadelijk moesten wij tot het middel een zwamp
door, die na een eindje rits spoedig gevolgd werd door een
tweede en zoo telkens na r tsstukken een derde, vierde,
vijfde zwamp enz.

De trek door het moeras vorderde ongewone beengym-
nastiek vanwege de ineengestrengelde wortels van water-
planten, die loswerken en hoog heffen onzer onderdanen
gestadig noodig maakten en het vele losgeraakte drijf-
hout, afkomstig van de beschreven noodbruggetjes, dat
den doorgang voortdurend versperde, deed het zijne om
de gymnastiek niet eenzijdig te doen zijn; onze bovenste
ledematen waren aanhoudend in actie, al worstelende
met die drijvende stamstukken om ze buiten onze lijn te
stuwen. Dikwijls ook zat drijfhout dwars in de looplijn
vastgewerkt en dan verkozen wij overklauteren boven on-
der door gaan met kopje onder.

De Koema-Koemakreek werd gepasseerd, daarna ging
het weer over een stuk rits, weer door zwamp, enz. tot
wij ten slotte na het doortrekken van een lastige ± 300
M. breede zwamp weer op het droge kwamen en besloten
te rusten en wat te nuttigen.

Wij taxeerden toen ^ 6 K.M. te hebben afgelegd. Voor
zooverre de rits over dat traject nog bestaat, is deze van
geringe breedte, voldoende voor een weg, maar niet voor
woningen langs dien weg.

Terwijl de meegenomen spijs en drank boven bivak-
vuurtjes in meer genietbaren toestand werden gebracht,
hadden wij gelegenheid van uit een boom het aangren-
zende terrein eens te overzien, hetgeen naar het zuiden
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beter mogelijk bleek dan naar het noorden, in welke
richting het gezicht belemmerd werd door begroeiing.
In de richting Zuid hadden wij een ruim gezichtsveld, dat
eerst op vele honderden meters afstand gebroken werd
door een rij hoog opgaand hout, parallel aan de rits,
waarop wij ons bevonden, hetgeen ons deed vermoeden,
dat daar ook een rits loopt, die, zoover wij konden na-
gaan, zich bezuiden Coronie moet voortzetten.

Tusschen die rits en de onze zwamp met nagenoeg geen
opgaande begroeiing (biribiriland).

Terwijl wij ons te goed deden aan den mondkost en onze
metgezellen daarbij niet vergaten, kwamen van de tegen-
overgestelde zijde een paar mannen in het tracé opdagen.
Het bleken Coronianen te zijn, die door den nog daarin
vertoevenden heer Bakker waren vooruitgezonden met
een bericht aan den districtscommissaris, dat hij dien dag
zou terugkeeren en onverrichterzake.

De heer B. had, op den gouverneur en gezelschap wach-
tende, dus tweemaal in het tracé overnacht, waarop hij
berekend was. Dat moet in de buurt zijn geweest van
het punt, waar de kappers het hebben opgegeven.

Kort daarop kwam de kranige, nog krachtige oude heer
zelf aangestapt met de rest van zijn troepje. Natuurlijk
was zijn verrassing groot, een paar onbekenden op zijn
terugpad te vinden.

Na de noodige ophelderingen vernamen wij van hem,
dat van af het punt, waar wij ons bevonden, de rits naar
schatting wel 5 a 6 K.M. zonder noemenswaardige onder-
breking in de richting Coppenamepunt doorliep en hij aan
het einde van dat lange gave ritsstuk zijn bivak had op-
geslagen.

Wij kunnen dus aannemen, dat van af de Coronie-
zijde in ruwe cijfers de eerste 6 K.M. in zeer ongun-
stigen, de volgende 6 in gunstigen toestand ver-
keeren. Daarop schijnen weer vele, w. o. breede coupures
te volgen.

Als luitenant Gits de goede rits nam of hield, kunnen
wij, de beschrijving met diens gegevens aanvullende, de
lengte van dit weer zeer ongunstige middenstuk op 8
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K.M. taxeeren, waarop dan tot de Coppename 15 K.M. in
bevredigenden toestand volgen.

Onze terugtocht door de zwampen viel als herhalings-
oefening niet mee.

Het staat wel vast, dat de aanleg van een weg langs dit
tracé kostbaar zal worden en dat er bezwaarlijk van pro-
ductieve vestiging langs dien weg sprake zal kunnen zijn,
voordat de streek, waardoor het tracé loopt, een zwamp-
land, is drooggelegd.

Dat is een belangrijk polderwerk.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de uitgestrekte zwam-

pen op dit lage land, behalve door het ter plaatse vallend
hemelwater, worden gevoed door overslagwater der rivie-
ren en kreken. De groote coupures in de rits wijzen er op,
dat er een sterke waterdruk kan optreden.

Naar de kust toe is weinig kreekvorming.
Het verdient overweging ook een onderzoek in te stellen

naar de rits, die wij op betrekkelijk korten afstand van het
Loth-tracé meer zuidelijk meenen te hebben waargenomen
en die de aanplantingen van Coronie zoo niet snijdt dan
toch bijna raken moet. Men kan niet weten. Wellicht loopt
die rits ook naar de Coppename door, wellicht zijn daar
overheen de voorwaarden voor wegaanleg gunstiger.

Er is thans een onderzoek aanhangig of de vlakte,
omsloten door de Coppename, de Wajombo, de Arra-
warra en de Nickerie, zonder al te hooge kosten af te
wateren en te be vloeien is.

Langs de Wajombo, Arrawarra en Nickerie liggen bin-
nen dit gebied eenige stukken, die plaatselijk zonder over-
groote kosten af te wateren en tegen hooge waterstanden
te beschermen zullen zijn. Groote uitgestrektheden zijn
het vermoedelijk niet.

Het Nickerie water, dat van af Bock-fight door de Ar-
rawarra en Wajombo naar de Coppename stroomt, zal
over een belangrijk deel van dit traject voor be vloeiing
geschikt zijn en een flink eind voorbij Bock-fight is het
getij ook nog niet merkbaar in de Nickerie; tot zoover zal
dus ook daaruit en uit aanhoorige kreken bevloeid kun-
nen worden.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:07PM
via free access



NAAR CORONIE. 649

De afwatering enz. van het geheele complex ter grootte
van ± 400.000 H.A. zal een reuzenwerk blijken, welks
uitvoering een zeer lange periode zal vorderen. Het tempo
van uitvoering hangt niet alleen af van de beschikbare
gelden, maar het bevolkingsvraagstuk speelt een over-,
wegende rol.

Aan de inpoldering der lage gronden beginne men niet,
voordat een^vast plan voor het geheel of sectie-gewijze is
opgemaakt.

Een topographische opneming zal moeten voorafgaan.
Zonder een nauwkeurig overzicht, ook van de verticale
gesteldheid en een aan de hand daarvan ontworpen plan,
zou men met het inpolderen bij gedeelten, zooals het
vroeg of laat wel gebeuren zal, tallooze fouten maken, die
later niet te herstellen zijn.

Den Haag, Januari 1922.
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